
Den adliga ätten von Walden 

Hej i höstmörkret!  

Julen närmar sig med stormsteg och året har bara flugit iväg. Vart tog 

tiden vägen? När vi nu snart kan dra ett streck för vår verksamhet 2012 

kan styrelsen konstatera att av de 191 registrerade medlemmar som vi 

håller kontakt med genom föreningsnyheter har endast 33% betalt 

årsavgiften för 2012. Vi hoppas naturligtvis att antalet årsavgifter kommer 

att öka 2013.  

Som ni har märkt har vi upprepade gånger riktat frågor under gångna årets 

föreningsnyheter som bostads- och mailadresser, tele nr och foton. 

Varför? Jo vi behöver er hjälp för att fullfölja vårt uppdrag enligt 

föreningens målbeskrivning.  

att verka för sammanhållning inom släkten 

att tillvarata gemensamma släktintressen 

att värna om ättens släktnamn 

att föra ett fullständigt och korrekt släktregister 

att utföra forskning i släktens historia  

E-post bengt.vw@comhem.se 

 

Riddarhuset vill få veta vilka som är ”oäktingar”. 

Riddarhuset kan inte längre kontrollera vem som föds till adel i 

folkbokföringen. Nu kräver man att få tillgång till elektroniska uppgifter 

om huruvida barnen är födda inom äktenskapet eller inte. 

“Korrekta genealogier, innefattande vigslar och barn födda i äktenskap 

krävs för att kunna avgöra vem som tillhör en på riddarhuset introducerad 

ätt”, skriver Riddarhuset till finansdepartementet. 

Ätts tillhörigheten behövs för att avgöra vem som har rätt till de cirka 40 

miljoner kronor som årligen delas ut av de 330 stiftelser som Riddarhuset 

förvaltar. Den används också för att avgöra vem som har 

representationsrätt på adelsmötet, som är Riddarhusets högsta beslutande 

organ.  
Gamla fotografier 

Har ni gamla foton på (hus, personer, händelser, situationer etc,) så vore 

det fint om vi fick ta del av dessa exempelvis till den nya släktboken. 

Scanna eller skicka in bilderna till oss så scannar vi och returnerar dessa 

till er.  

Förfrågan 

Medlemmar! 

 Skulle det inte vara trevligt att ha en berättelseruta här på 

Föreningsnyheter? Har ni något att delge om era äldre släktingar? Ex. 

yrke, fritidsintressen, boende, färdmedel, ja listan kan göras lång. Skicka 

in det till oss, gärna med bilder så  skriver vi ihop något om det. Jag tror 

bladet skulle få mer liv av lite historia! 

Du som är intresserad av 

att hjälpa oss i styrelsen 

med lite olika uppgifter 

hör av dig ! En fritids-

sysselsättning som ger en 

bra inblick i släktens 

historia. 

 

Ta gärna kontakt med: 

Jahn von Walden, tfn 08 – 

570 191 60,  

jahn.von.walden@hp.com 

Bengt A R von Walden,  

tfn 08 – 99 63 08,  

bengt.vw@comhem.se 

Fred Eriksson,  

tfn 018 – 32 84 42, 076-

141 84 42 

fredaeriksson@telia.com. 
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Vad har hänt under 2012 ? 

Styrelsens verksamhet har under året som gått i huvudsak varit inriktat på att komplettera den från 2009 

utgivna Släktboken. 

Avsikten är att vi skall ha den nya Släktboken färdig till släktträffen 2014. All den forskning som vi lagt 

ner i år och kommer att innehålla många för vår släkt spännande händelser under 1600- och 1700-talet där 

vi finns med.1800- och 1900 -talen ligger närmare i tiden  för kompletteringar 

och där hoppas vi naturligtvis få stor hjälp av våra medlemmar i släktföreningen.  Även här finns 

naturligtvis precis som under tidigare århundraden spännande saker att berätta. Uppmärksamma vår 

uppmaning på första sidan. 

 

Fortsatta diskussioner om vårt Epitafium 

Styrelsen har under året  försökt att få kyrkorådet i Knivsta kommun att godkänna en uppsättning av en 

minnestavla eller som styrelsen hellre vill säga en informationstavla som vi tror att många kyrkobesökare 

skulle uppskatta.  Vi hoppas att Kyrkorådet står fast vid sitt beslut från 2006 att tillåta en uppsättning av ett 

epitafium   i koret  i kyrkan.  

Styrelsen kommer i början av 2013 att ånyo tillskriva Länsstyrelsen med ny begäran om uppsättning  av 

epitafium. Styrelsen hoppas naturligtvis att kyrkorådet biträder vår önskan att  efter  tio års stridigheter  i 

alla instanser upp till Regeringsrätten få sätta upp den för släkten så viktiga informationstavlan. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten där aktuella frågor behandlats och beslut fattats. 

Vilka ärenden som styrelsen behandlat finns redovisade på vår hemsida. 

 
Föreningsnyheter 

Alla våra 191 registrerade medlemmar har under 2012 fått fyra Föreningsnyheter nr 17 - 20. Om någon 

saknar något av dessa nummer meddela oss så får vi skicka ett nytt. 

                                                                                En prydlig representant för vår släkt 

      
                                                   
 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                                          
                                                  Karl  Fredrik von Walden  född 1868 i   Nybygget ,Ålandssocken                                         

                                                                  Aktiv politiker i Skolrådet och Kommunal- och pensionsnämnden 

                                                                  Kyrkvärd i Åland. Gift 1899 i Vänge Läby socken med  

                                                                  Anna Josefina Gustavsson. Karl Fredrik dog 1954 och är  

                                                                  begravd i Ålands kyrka.    

                                                                                                                                                                      
Du som har flyttat 
Glöm inte att meddela oss den nya adressen så  att vi kan nå dej även i fortsättningen. Meddelande skickas 

till bengt.vw@comhem.se 
 

 

     
Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar en riktigt Glad och trevlig Jul samt ett Gott Nytt Släktforskarår! 
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